
Cum se protestează contra unei decizii 
luate de către Ministerul Muncii şi 
Industriilor la cererea dumneavoastră 
de compensaţie

Ce este un protest?
Un protest este o scrisoare în care indicaţi că nu sunteţi de 
acord cu decizia luată privind cererea dumneavoastră de 
compensaţie. Protestul dumneavoastră trebuie să fie primit în 
termen de 60 de zile de la data la care aţi primit decizia.

Protestul dumneavoastră trebuie să includă:

 � Numele dumneavoastră şi numărul cererii dumneavoastră.
 � Data deciziei ministerului.
 � Motivul pentru care nu sunteţi de acord, plus orice raport de 
la furnizorii dumneavoastră sau alte informaţii care credeţi 
că demonstrează că decizia este incorectă.

Unde trebuie să trimit protestul sau recursul?
 � Trimiteți un protest online prin intermediul Claim and 
Account Center (Centrului pentru conturi și revendicări), la 
adresa https://secure.Lni.wa.gov (pentru a utiliza această 
opțiune, va fi necesar să configurați un cont cu o parolă). SAU

 � Trimiteţi un protest în scris la Department of Labor & 
Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291. SAU

 � Trimiteţi o contestaţie în scris la Board of Industrial Insurance 
Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia 
WA 98504-2401, sau trimiteţi contestaţia dumneavoastră 
prin formular electronic disponibil la situl de internet: 
www.BIIA.wa.gov. (Labour & Industries [Ministerul 
Muncii şi Industriilor] poate să nu vă rezolve problema 
decât dacă Comisia pentru contestaţii de asigurare 
industrială [Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA]  
îi ordonă acest lucru.)

Ce se întâmplă când Ministerul primeşte protestul meu?
Managerul care se ocupă de cererea dumneavoastră va 
analiza dosarul cererii şi va face una dintre următoarele:
1. Va schimba decizia iniţială. Veţi primi o nouă scrisoare sau 

ordin, sau ambele, cu noua decizie.
2. Va hotărî că decizia inițială este corectă. Veţi primi un 

ordin în care se va specifica că decizia a fost corectă. Puteţi 
contesta acest nou ordin în scris la Comisia pentru contestaţii 
de asigurare industrială (BIIA), dacă tot nu sunteţi de 
acord. Termenul limită şi adresa poştală pentru trimiterea 
contestaţiei vor fi indicate pe acest ordin.

3. Va decide că este nevoie de informaţii suplimentare. Veţi 
primi un ordin care va indica că decizia se află în statut de 
aşteptare, o scrisoare care vă va cere mai multe informaţii sau 
ambele. Managerul care se ocupă de cererea dumneavoastră 
poate să ceară informaţii suplimentare de la dumneavoastră, 
medicul dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră. 

O decizie privind protestul dumneavoastră poate lua între 
30 şi 60 zile sau mai mult, după cum este nevoie de mai 
multe informaţii. Dacă nu aţi primit un răspuns în termen de 
30 de zile după trimiterea protestului, vă rugăm să contactaţi 
managerul care se ocupă de cererea dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă nu trimit un protest sau 
contestaţie, sau dacă trimit după 60 de zile?
Dacă nu protestaţi sau contestaţi în termen de 60 de zile, decizia 
ministerului este finală. Aceasta înseamnă că nu mai puteţi să 
protestaţi sau să contestaţi decizia la o data ulterioară.

Dacă am întrebări sau nelămuriri despre cererea mea, 
pe cine trebuie să contactez?
 � Pentru întrebări specifice legate de cererea dumneavoastră, 
contactaţi managerul care se ocupă de cazul dumneavoastră. 
Managerul care se ocupă de cererea dumneavoastră are 
acces la interpreţi care vă pot ajuta cu convorbirea la telefon.

 � Pentru informaţii generale privind cererea dumneavoastră, 
sunaţi la numărul gratuit al ministerului, 1-800-547-8367. 
Acest număr are o opţiune pentru a auzi informaţiile în 
limba spaniolă.

Pentru asistenţă suplimentară, puteţi consulta de asemenea 
următoarele servicii gratuite:

 � Project Help (Asistență proiect) la 1-800-255-9752. S-ar putea să fie 
necesar un interpret. 

 � Educație juridică, consultanță și trimitere coordonate (Coordinated Legal 
Education, Advice and Referral, CLEAR) la 1-888-201-1014. Acest 
serviciu oferă consiliere la telefon şi recomandări pentru lucrătorii cu 
venituri mici, în zilele de lucru, de obicei între 9:15 dimineaţa şi 12:15 după 
amiaza. Sunt disponibile informaţii în limba spaniolă.

Contactarea organizaţiilor Asistență proiect sau CLEAR nu constituie un 
protest sau o contestaţie la decizia ministerului. Dacă nu sunteţi de acord cu o 
decizie a ministerului, urmaţi paşii enumeraţi în această pagină informativă.

Alte formate pentru persoanele cu handicap sunt disponibile la 
cerere. Sunaţi la 1-800-547-8367. TDD, sunaţi la 360-902-5797. 
L&I (Ministerul Muncii şi Industriilor) este un angajator cu 
egalitate de oportunitate.
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